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Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
V Řevnicích dne 1. prosince 2018
Vyhodnocení činnosti strážníků Městské policie Řevnice za měsíc listopad 2018
V měsíci listopadu se strážníci spolupodíleli na usměrňování provozu vozidel při hasebních pracech v rámci
požáru vyřazené elektroniky a obdobného zboří ve skladu v kat. obce Lety, s policií ČR se spolupodíleli na
zajištění bezpečnosti účastníků cyklistického závodu TRANS BRDY – kolo pro život, zajišťovali bezpečnost
účastníků lampionového průvodu v kat. města Řevnice. Spolupracovali se Záchrannou službou Středočeského
kraje při převozu nemocné osoby do Psychiatrické léčebny Praha 7- Bohnice a v rámci výcviku zdravotních
dovedností spolupracovali s TRANS HOSPITAL Plus, kde se seznamovali a zdokonalovali v činnostech při
poskytování první pomoci a zvládání krizových situací.
Vzhledem k blížícímu se předvánočnímu období se strážníci zaměřili zejména na kontrolu zaparkovaných
vozidel u nákupních středisek, ve kterých si lidé nechávají na sedačkách osobní věci přímo vyzývající k vloupání
do vozidla, prováděli kontrolu rekreačních oblastí se zaměřením na pohyb zájmových osob a rovněž prováděli
kontroly další míst s možným výskytem osob, která by mohli zkazit předvánoční náladu.
Rovněž jsme se zaměřovali na kontroly železničních přejezdů, a to jak na porušování světelného výstražného
zařízení ze strany chodců, tak i ze strany neukázněných řidičů.
Ve sledovaném období měsíce listopadu strážníci prověřovali celkem 48 přijatých oznámení od občanů,
týkajících se žádostí o pomoc, spolupráci, či oznámení možných protiprávních jednání.
Vzhledem k okolnosti, že v měsíci listopadu nebylo prioritou činnosti strážníků dozor nad dodržováním
místního dopravního značení bylo zjištěno celkem jen 7 dopravních přestupků, kdy ve všech případech bylo
strážníky vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku (7 x Řevnice).
V rámci další činnosti byl zjištěn 1 Přestupek proti Zákonu o lesích (rozdělání ohně v městském lese a
táboření mimo vyhrazené tábořiště), 1 Přestupek proti majetku (krádež rumu Republika V OD Billa v kat. obce
Lety – vyřízeno pokutou v příkazním řízení), 1 přestupek porušením Zákona o odpadech (odkládání odpadu
mimo sběrná místa) a 2 přestupky porušením Vyhlášky města Řevnice (volný pohyb psů). V obci Všenory bylo
provedeno šetření k odstavenému vozidlu vykazují prvotní znaky autovraku. Celkem bylo nalezeno 9
zatoulaných psů (4x Řevnice, 4x lety a 1x Jíloviště), kdy ve všech případech se podařilo pejska předat
majitelům. V obci Jíloviště se dále dvakráte pátralo po zatoulaných psech, které se nepodařilo nalézt, a rovněž
tak v obci Všenory jsme na základě oznámení pátrali po psu, který se pravděpodobně vrátil domů ještě před
našim příjezdem.
Na Odbor přestupků MěÚ Černošice byly postoupeny celkem 4 Oznámení o dopravním přestupku, neboť
majitelé vozidel, kterým bylo Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku vloženo za stěrač
vozidla, se k vyřízení svého přestupkového jednání na služebnu Městské policie Řevnice nedostavili a na Odbor
Životního prostředí MěÚ Černošice byl postoupen 1 přestupek proti Zákonu o lesích.
V rámci příkazního řízení byly strážníky uloženy celkem jen 4 pokuty v příkazním řízení v celkové částce
800,- Kč (3/500,- Kč Řevnice, 1/300,- Kč Lety).
Jelikož prosinec je již měsícem předvánoční pohody, ale i předvánočního stresu a nepozornosti, budeme se
v tomto období i nadále věnovat kontrolám zaparkovaných vozidel u nákupních středisek, kontrolám rekreačních
oblastí, kam se již i v minulosti čas od času zatoulala osoba, která si chtěla Vánoce zpříjemnit majetkem jiných,
jakož i nadále budeme preventivně kontrolovat dodržování světelné signalizace na železničních přejezdech,
abychom se všichni ve zdraví opět sešli s našimi blízkými u Vánočních stromečků.
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